
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
KEUKENPLOEG 

 
De keukenploeg is een heel belangrijke ploeg van het festival. Het team voorziet zowel Bistro 

Marcel, eetcafé ’t Folk als het medewerkersrestaurant van de nodige voedingsmiddelen al 

dan niet al (gedeeltelijk) bereid. Je werkplek is voornamelijk de keuken van het eetcafé, een 

gezonde interesse in voeding en koken is dus zeker aangeraden.  

ATTITUDE 
 Je bent sociaal, communicatief en assertief; 

 Je kan in alle drukte werken en bent dan ook stressbestendig; 

 Je hebt respect  voor de mensen & de zaak waarin je werkt; 

 Je bent vriendelijk & hoffelijk.   

TAAKOMSCHRIJVING 
Op MyDranouter vind je de algemene regels terug  omtrent de medewerkers op het Festival, 

hieronder een oplijsting van wat wij hoog in het vaandel dragen. 

Wie instaat voor de bemanning van de keukenploeg, houdt met volgende zaken rekening: 

 Een opleiding of voorkennis is zeker niet vereist, een gezonde interesse in voeding wel; 

 Je werkt onder begeleiding van een chef-kok; 

 Als je moet werken ben je nuchter; 

 Als je zelf iets wilt drinken of eten, geen probleem, hiervoor heb je bonnetjes gekregen - 

Water is gratis; 

 Hygiëne : 

 Hou de werkplek in de mate van het mogelijk net, af en toe eens een vod nemen 
kan geen kwaad. 

 Na bezoek aan het toilet, altijd handen wassen! 

 Feestkledij is geen werkkledij. 
 

PERIODE & SHIFTEN 

 De timing van de shiften wordt vastgelegd door de ploegleider; 

 De praktische invulling van de shift en de shiftverdeling gebeurt in onderling overleg 
bij aanvang op de eerste dag. 

 Op MyDranouter vind je shiften terug in aanloop naar het festival toe. 

 Shift wissel: kom een kwartier voor tijd (dan kan je nog rustig al jouw zaken 

wegleggen, afspreken wie waar staat enz.) 

 Als vrijwilliger van de keukenploeg word je verwacht beschikbaar te zijn vanaf de 

donderdag tot en met de zondag. 



TIPS & VERANTWOORDELIJKE 

 Bij problemen, opmerkingen, vragen, kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij je 

clusterleider en bij het medewerkerssecretariaat; 

 Bij ongevallen is er een EHBO-koffer aanwezig in de keuken en kan de verantwoordelijke 

je altijd doorverwijzen naar de arts die aanwezig is op het festival;  

 Ploegleiders van de keukenploeg : Philip Onderbeke (keuken@festivaldranouter.be) & 

Myriam Hermans (keuken@festivaldranouter.be). 
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